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O
PROJETO

Com base no princípio da 
prioridade absoluta o 
Projeto OCA consiste no 
monitoramento das 
políticas públicas para a 
infância e adolescência do 
Estado do Paraná, com 
foco na análise do 
Orçamento Criança e 
Adolescente (OCA).

Por meio de relatórios e 
ações de articulação, 
busca garantir a melhor 
destinação para os 
recursos públicos e o 
fortalecimento do Sistema 
de Garantia de Direitos.

O projeto tem como 
objetivo desenvolver 
estudos, pesquisas, 
projetos, articulação e 
intercâmbio de 
informações em 
benefício dos direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes por meio 
do controle social, 
fortalecimento das 
políticas públicas para 
crianças e adolescentes.



AUTORES

O Ministério Público do Paraná estabeleceu 
parceria com a Rede Marista de 

Solidariedade do Grupo Marista com o 
propósito de desencadear estudos e 

pesquisas, executar projetos, e promover 
articulação e intercâmbio de informações 
visando assegurar a proteção integral  das 

crianças e dos adolescentes, oferecer 
produções e ferramentas que orientem e 

potencializem o exercício da participação e do 
controle social e primar pela transparência dos 

recursos públicos.



O ponto de partida do projeto nasce da 
ausência de métodos de interpretação do 

orçamento público voltados para infância e 
adolescência, bem como da ausência de 

transparência de informações 
orçamentárias que possibilite a análise do 

OCA municipal.
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O objetivo do trabalho realizado foi o 
alinhamento metodológico para leitura e 

análise de informações orçamentárias, 
possibilitando a categorização e a 

identificação do gasto público municipal 
relativo a crianças e adolescentes. Com isso, 

será possível avançar no diagnóstico local 
para efetivação dos direitos e identificação de 

violações.
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Foram mapeadas metodologias de identificação do 
orçamento público destinado à criança e ao 

adolescente em âmbito municipal:

● De olho no Orçamento Criança - Atuando para 
priorizar a Criança e o Adolescente no Orçamento 
Público. Iniciativa da Fundação Abrinq, Inesc e Unicef.

● Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Instrução Normativa n° 36/2009 - Estabelece 
procedimentos para o atendimento, em sede de 
execução orçamentária, do efetivo cumprimento do 
princípio constitucional da absoluta prioridade à 
criança e ao adolescente no âmbito das políticas 
públicas municipais e dispõe.de outras instruções 
pertinentes.
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A metodologia de leitura do OCA foi construída com base 
na leitura da classificação orçamentária prevista na 

Portaria n° 42/1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, 
que prevê a discriminação da despesa por funções e 

estabelece os conceitos de função, subfunção, 
programa, projeto, atividade, operações especiais.

 A partir desta conceitualização, foi possível desagregar, 
classificar e consolidar a informação sobre a despesa 

orçamentária municipal destinada para crianças e 
adolescentes a partir da função e subfunção, cujos códigos 

são padronizados para todo o território nacional.

Logicamente que para apurar com maior detalhamento o 
valor orçado destinado será necessário ampliar a leitura a 

partir da subfunção, seguindo a ordem programa e 
projeto-atividade.
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CLASSIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO

1. Orçamento Exclusivo (EX): orçamento público que 
beneficia diretamente a menores de 18 anos, a partir de 
funções e subfunções orçamentárias, e contempla 
programas e iniciativas que têm clara repercussão sobre o 
bem-estar de crianças e adolescentes.

2. Orçamento Não Exclusivo (NE): orçamento público 
destinado a crianças e adolescentes por meio de funções e 
subfunções orçamentárias e que prevê programas e 
iniciativas que beneficiam um grupo populacional mais 
amplo, mas que indiretamente afetam a promoção e 
proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

3. Orçamento Não se Aplica (NA): orçamento público que 
não contempla ações diretas ou indiretas relacionadas à 
promoção e proteção da infância e adolescência.’
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DEFINIÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O PROJETO PILOTO
Inicialmente foram selecionados 11 municípios. Em seguida foi feita uma avaliação dos 
dados disponíveis pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e dos portais de 
transparência, considerando ainda a existência do dado e a dificuldade em relação à 
obtenção de uma base de dados a partir dos arquivos coletados, especialmente os 
que se referem ao anexo 2 da LRF.



COLETA E TRATAMENTO DE DADOS DO ANEXO 2 DA LRF

Após a coleta dos arquivos do anexo 2 da LRF nos portais 
dos quatro municípios, foi necessário realizar vários 

procedimentos para deixar o arquivo acessível para consulta. 
Ressalte-se que, apesar desses arquivos serem exigidos e 
terem um formato padrão, os municípios seguem layouts 

diferentes para sua disponibilização, o que tornou essa etapa 
do processo bastante demorada.
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COLETA E TRATAMENTO DE DADOS NO PIT DO TCE/PR

Quanto aos dados do TCE/PR, além das bases de despesa e 
receita, foi realizada uma coleta de dados, no Portal de 
Informações para Todos (PIT) dos quatro municípios 

selecionados, no dia 31/08/2018. Infelizmente isso só pôde ser 
feito para despesas, visto que para receita não há 

disponibilização dos dados em formato adequado.

Por fim, foi criado um arquivo de combinações distintas de 
funções e subfunções a partir de consulta à base de dados 
relativa a despesas. Foram contabilizadas 28 funções e 109 

subfunções distintas, perfazendo um total de 571 
combinações. Esse arquivo foi utilizado pelo grupo de trabalho 

para classificação das combinações em exclusiva (EX), não 
exclusiva (NE) e não se aplica (NA).
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TRATAMENTO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS 
DISPONIBILIZADOS PELO TCE/PR

Foi disponibilizado ao MPPR uma base de dados relativa ao 
orçamento e à despesa dos 399 municípios do Paraná no 

período de 2013 a 2018. Foram realizados filtros para 
selecionar apenas observações referentes à área da Infância 

e Juventude, conforme orientações do próprio TCE/PR e 
planilha de exemplo disponibilizada.METODOLOGIA



PERCENTUAL DO ORÇAMENTO NÃO EXCLUSIVO À 
ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Os valores classificados como “não exclusivos” reúnem um grupo de 
despesas que incidem em políticas, planos, programas e ações sem a 
discriminação de faixa etária ou público específico. De acordo com a 

metodologia proposta  pela Fundação Abrinq, INESC e UNICEF (2005), os 
valores foram submetidos a um cálculo de proporcionalidade, com base 
no percentual de crianças e adolescentes estimado para o ano de 2017. 

Este percentual foi calculado pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) com base nos censos 

demográficos (IBGE) que permitiram a projeção da dinâmica populacional 
em cada município para o período compreendido entre 2010 e 2040.

Para o ajuste dos valores, foram adotados as seguintes percentuais, 
que se referem a população municipal em 2017 com idade entre 0 e 

17 anos:

● Curitiba: 23,34 %
● Almirante Tamandaré: 30,37 %
● Balsa Nova: 26,20 %
● Campina Grande do Sul: 29,59 %
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https://datastudio.google.com/open/1npasEuOCNy5Ox-hmDxaBFkipWSfwoWra


Orçamento x Execução em 2017 para os municípios de Almirante 
Tamandaré, Campina Grande do Sul e Balsa Nova (em R$)



Orçamento x Execução em 2017 considerando funções e subfunções 
exclusivas e não exclusivas à criança e ao adolescente (em R$)



RECOMENDAÇÕES

Verificou-se a necessidade de rever e atualizar a  
Instrução Normativa n° 36/2009 do TCE/PR para que 

os municípios possam compreender e atualizar as 
informações sobre o orçamento público destinado à 

infância e adolescência.

Sugere-se  uma orientação e processos formativos 
para os atores do sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente, como promotorias locais, 
promotores do patrimônio público, sociedade civil e 

municípios com a finalidade de disseminação da 
informação e fortalecimento desses atores para o 

controle social e incidência na elaboração do 
orçamento público municipal.
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